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FOSAGAMS NAMIBIESE TOER 

Daar was ‘n oorweldigende belangstelling in hierdie jaar se toer, waar 26 persone gevra het om saam op die 
toer te gaan. Vanweë beperkte akkommodasie fasiliteite, insluitend die mynterreine, kan net 20 persone 
saamgaan. Die ander ses persone is op ‘n waglys geplaas en sal geholpe raak indien daar ‘n kansellasie is. 

             

Al die foto’s is met die FOSAGAMS toer van 2014 geneem. Fotograaf 1 & 3: Margaret Jackson Fotograaf 2: Johann  Liebenberg 

Die registrasiegelde is reeds van almal ontvang. Die akkommodasie is ook reeds bespreek.Ons sal binne ‘n 

dag of twee die rekeninge aan die deelnemende toerlede stuur. Die akkommodasiebesprekings sal met 
hierdie gelde betaal word.  

Die hooflid van elke voertuig sal ‘n lêer aan die begin van die toer ontvang. Die lêer bevat die volgende 
inligting: Die roete, aanwysings, geskiedkundige feite van die omgewings wat ons gaan aandoen asook ‘n 

lys van minerale wat in die omgewing te vinde is. 

Ons het wonderlike ondersteuning van die myne sowel as van die plaaslike mense van Namibië ontvang. 
Sonder hulle ondersteuning sal hierdie toer nie moontlik wees nie. Ons rig dus ‘n versoek aan almal wat die 

toer bywoon om die persone te respekteer asook hulle eiendom en masjinerie te respekteer.  

Vir verdere navrae kan jy gerus vir Malcolm Jackso by vicepresident@fosagams.co.za kontak. 

Jy kan ook www.fosagams.co.za / galery besoek om na die foto’s te kyk wat met vorige toere geneem is. 
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BEDANKING VAN VAL SPEARMAN, SEKRETARESSE FOSAGAMS 

       Val Spearman  Photographer: Linda Stone 

   Dit is met spyt dat ons moet aankondig dat Val Spearman as sekretaresse van FOSAGAMS bedank het. 
Val het ‘n kleindogter wat in Johannesburg bly, en siende dat die tyd wat saam met haar 

kleindogterspandeer  belangrik vir Val is, verkies sy dit om kwaliteittyd saam met haar deur te bring. 

Val beskik oor die vermoë om die kern van ‘n probleem of situasie aan te spreek. Die werk wat sy vir 

FOSAGAMS gedoen het, het sy met onderskeiding uitgevoer. Gemborites het baie respek vir haar en ook 
die manier waarop sy haar sekretariële werk uitgevoer het.Ons wens Val alles van die beste toe en dat sy 
baie jare van genot met haar kleindogter gaan hê. 

AANSTELLING VAN MARIETJIE VAN ZYL AS SEKRETARESSE VAN FOSAGAMS 

Marietjie van Zyl het tot dat sy tien jaar oud was in die Stella-omgewing grootgeword. Sy het in ‘n 

plaasomgewing grootgeword en dit het daartoe gelei dat sy die natuur leer respekteer het. Sy hou baie van 
kampeervakansies. Sy geniet die natuur baie of dit die berge, die wildtuine, om lanks ‘n dam te wees of net 

om by die see te wees. 

Haar ma het op Springbok grootgeword en sy het self oor ‘n klein versameling van klippe beskik. 

Marietjie en haar familie het geïnteresseerd in vlooimarkte geraak. Met die plaaslike aalwynskou het sy vir 
Craig A’Bear daar ontmoet. Hy het haar van die Pietermaritzburg Gem and Mineral Club vertel. Aangesien 

sy en haar familie alreeds in die stokperdjie belanggestel het, was hulle gretig om by die klub aan te sluit. 
Vandag, neem die hele familie aan die stokperdjie deel.  

Tans gebruik hulle al die slyp-en poleerfasiliteite by die klub. Hulle beplan egter om hulle eie masjinerie aan 
te skaf. 

Marietjie is tans by Assmang Ltd (Mangaanafd.) as ‘n materiale beplanner 

werksaam.Sy het ‘n B.Com (Rekeningkunde) en ‘n MBA behaal. 

FOSAGAMS wens Marietjie net die beste toe. 

 

 

Marietjie van Zyl   

Fotograaf: Marilize van Zyl 

 

AFSTERWE VAN DIE VORIGE VOORSITTER VAN CAPE TOWN GEM AND MINERAL CLUB, SIEGI 
MAYER 

Dit is met leedwese dat ons die afsterwe van Siegi Mayer,die vorige voorsitter van die Cape Town Gem and 
Mineral Club, moet aankondig. Gedurende sy termyn as voorsitter het hy die ontwikkeling van die klub se 
konstitusie geïnisieer, die klub se nie-winsgewende status laat vestig, en die huur van die klub by Kaapstad 
laat hernu. Hy was as ‘n uitstekende organiseerder bekend. 



Siegi is op die 6e April 2016 aan kanker oorlede. Ons simpatie aan sy vrou, Elfi. 

(Die inligting is uit die Cape Town Gem and Mineral Club se nuusbrief, Mineral Chatter Mei 2016 verkry) 

KOERANTARTIKEL OOR DIE 1969-GEMBOREE WAT IN SPRINGBOK GEHOU IS 

Aangeheg sal jy ‘n koerantartikel wat Bruce Cairncross aan my gestuur het, vind. Die artikel gaan oor die 
Gemboree wat in 1969 in Springbok gehou is. Dit het in die Copper-Nama News, Mei 1969 (vol. 5 nr.14 ) 
verskyn. 

VAKANTE SAGM - REDAKTEURSPOS 

Die pos behels die byeenbring en taalversorging van artikels, die werwing van adverteerders, die skakeling 
met die drukkers, klubs en ander geïnteresseerde persone /instansies. Die redakteur is verantwoordelik vir 
die sukses van die algehele sukses van die eindproduk. Indien jy hierin belangstel, kan jy my gerus by 
president@fosagams.co.za kontak. 

Groete 

Linda Stone 

President FOSAGAMS 
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